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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

B.A./B.Sc. 5TH SEMESTER (HONOURS) EXAMINATION, 2020 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: DSE-1 (URBAN GEOGRAPHY) 

 
Time: 3 hours                                                                                                    Full Marks: 60 

                                            The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

. 

Section-A 

A. Answer any six questions of the following:                                             6x5= 30 

যেক োন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

1. What are the major principles of the concept of Christaller’s Central Place theory? 

ক্রিষ্টোলোকরর য ন্দ্রীয় স্থোন তত্ত্বটির মূল নীতত গুতল  ী  ী? 

2. Briefly discuss the concept of ‘Sector Theory’. 

‘Sector Theory' টি সংকেকে যলক ো | 

3. Mention the factors affecting Primacy in the Law of Primate City. 

প্রোইকমি নগকরর প্রোথমযক  য োন য োন উেোদোন প্রভোতিত  কর যসগুতল উকে   করো | 

4. Briefly explain the concept of Basic and Non-Basic functions in urban economy.. 

নগরীয় অথ থনীততকত Basic এিং Non-Basic ক্রিয়াকলাপের ধারণা সংকেকে যল  | 

5. Discuss the characteristics of City Region. 

শহরোঞ্চকলর  বিতশষ্টযগুতল আকলোচনো  করো | 

6. Discuss the policies on urbanisation in India after 1990s. 

1990 এর ের ভোরতিকষ থ নগরোয়ন সংিোন্ত নীতত সমূহ সম্পক থ আকলোচনো  করো | 

7. Classify urban settlement of India according to population size.  

জনসং যোর তভতত্তকত ভোরকতর নগর িসততর যেণীতিনযোস   করো | 

8. Write a short note on ecological process of urban growth. 

নগকরর িোস্তুতোতি  প্রক্রিয়োর উের সোক্রিপ্ত িী ো যল । 

 

Section-B 

 

B. Answer any three questions from the following:    10x3= 30 

যে য োকনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও : 

 

a) Explain the patterns and trends of urbanisation in India. 

ভোরতিকষ থর নগরোয়কনর ধরণ ও গততপ্র ৃতত আকলোচনো  করো | 

b) Write about the concept of Zipf’s Rank Size Rule with its criticism. 

সমোকলোচনো সহ োকর ক্রজকের ৱ্যোঙ্ক আ োকরর তনয়ম তত্ত্বটি আকলোচনো  করো | 

c) Make a comparative study on the characteristics of urbanisation between Developed 

and Developing countries. 
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উন্নত এিং উন্নয়নশীল যদশগুতলর মকধয নগরোয়কনর চোতরক্রি  বিতশকষ্টর তুলনোমূল  

আকলোচনো  করো | 

d) Discuss the nature and scope of Urban Geography. 

নগর ভূকগোকলর েতরতধ ও তিষয়িস্তু আকলোচনো  করো | 

e) Write about the major urban issues in Mega Cities of India. 

ভোরতিকষ থর যমগোতসটি গুতলর প্রধোন নোগতর  সমসযো গুতল সম্পক থ যলক ো । 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

B.A./B.Sc. 5TH SEMESTER (HONOURS) EXAMINATIONS, 2020(CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY  

 COURSE: OR-DSE 1 (CULTURAL AND SETTLEMENT GEOGRAPHY)  

 

 
Time: 3 Hours                                                                                                   Full Marks: 60 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

 

Section-A 

 

1. Answer any six questions from the following.                                               6x5= 30   
যেক োক ো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

 

a) Classify major cultural regions of the world. 

বিকের প্রধো  সোাংসৃ্কবি  অঞ্চলগুবলক  যেবিিদ্ধ  র। 

b) Write a short note on acculturation in West Bengal. 

পবিমিকে সোাংসৃ্কবি  অভ্যোকসর বিষক়ে এ টি সাংবিপ্ত টী ো যলখ। 

c) What is meant by cultural diffusion? 

সোাংসৃ্কবি  বিস্তোর িলকি  ী যিোঝো়ে? 

d) Write a short note on diffusion of Buddhism. 

যিৌদ্ধধকমের বিস্তোর সম্পক ে  এ টি সাংবিপ্ত টী ো যলখ। 
e) What are the criteria to identify an urban settlement in India? 

ভ্োরকি  গর জ িসবি বিবিি  রোর মো দণ্ড  ী  ী? 
f) Classify urban centres based on their functions. 

 গর য ন্দ্রগুবল িোকদর  োেেোিবলর উপর বভ্বত্ত  কর যেবিিদ্ধ  র। 
g) What are the limitations of the Sector model as propounded by Homer Hoyt? 

য োমোর য োক়েট দ্বোরো প্রিোবরি যসক্টর মকেকলর সীমোিদ্ধিোগুবল  ী? 
h) Discuss in brief the process of development of urban agglomeration. 

 গরপুঞ্জ গকে উঠোর প্রবি়েো সাংকিকপ আকলোি ো  র। 

 

Section-B 

 

2. Answer any three questions from the following.                                     3x10= 30 
যেক োক ো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

i) Give a brief description of distribution and characteristics of major racial groups of 

the world. 

বিকের প্রধো  জোবিকগোষ্ঠীর বিিরি এিাং বিবিষ্ট্যগুবলর এ টি সাংবিপ্ত বিিরি দোও।                                            

ii) Asses the role of language in the creation of cultural groups with special reference to 

India. 

ভ্োরকির বিকিষ উকেখ স  সোাংসৃ্কবি  যগোষ্ঠী বিবরকি ভ্োষোর ভূ্বম ো মূলযো়ে   কর।                                                                                                                                    

iii) Give a brief description of evolution of rural settlements in India. 
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ভ্োরকি গ্রোমীি িসবিগুবলর বিিিে ক র সাংবিপ্ত বিিরি দোও।                     

iv) Describe in brief the urban structure model of Harris and Ullmann. 

 যোবরস এিাং উলমোক র  গর গঠ  মকেল সাংকিকপ িিে ো  র। 

v) Explain Nelson’s method of functional classification of towns. 

 গরগুবলর  োেে রী যেবিবি যোকসর য লসক র পদ্ধবিটি িযোখযো  র।    
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------                                                  

 


